
 
महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 
19 िा मजला, निीन प्रशासकीय इमारत, 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालयासमोर, मंुबई-400 032.  दूरध्िनी क्र. 022-22049543 
 
क्र.संकीर्ग2019/प्र.क्र.46/सहा       वदनाकं  10 जून, 2021  
प्रवत, 
सह/उप सवचि (आस्थापना), 
सिग मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
 

विषय: महाराष्ट्र राज्य मावहती आयोग येथील वरक्त पदे मंत्रालयीन विभागाच्या 
अविनस्त क्षते्रीय कायालयातून प्रवतवनयुक्तीने भरण्याबाबत. 

संदभग:1. शासन  वनर्गय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही 
2011/प्र.क्र.137/का.12, वदनाकं 17.12.2016 

2. शासन वनर्गय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही 
2016/प्र.क्र.510/काया12, वदनाकं 16 फेब्रिुारी, 2018 

3.शासन अविसूचना,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआयसी 2014/ 
सी.आर.283 /14 /सहा, वदनाकं 22.1.2018 

महोदय, 
 महाराष्ट्र राज्य मावहती आयोगाचे मुख्यालय मंुबई येथे असून बृहन्मंुबई, कोकर् पुरे्, 
नावशक, औरंगाबाद, अमरािती ि नागपूर येथे प्रत्येकी एक वमळून एकूर् आठ कायालये कायगरत 
आहेत. 
2.  राज्य मावहती आयोगाच्या कायालयातील खालील वििरर्पत्र-1 मध्ये दशगविलेली विविि 
संिगातील वरक्त पदे प्रवतवनयुक्तीने भराियाची आहेत. आयोगाच्या कायालयातील खाली नमूद 
केलेली सिग प्रकारची  पदे वरक्त समजली आहे.  

 ज्या अविकारी/कमगचा-यांचा प्रवतवनयुक्ती कालाििी संपुष्ट्टात आला आहे, 
 ज्या अविकारी / कमगचारी याचंा प्रवतवनयुक्ती कालाििी  5 िष े ककिा त्यापेक्षा जास्त 

झाला आहे, 
 ज्या संिगातील पदे कंत्राटी पध्दतीने भरली आहेत, 
 ज्या अविकारी/कमगचा-याचं्या सेिा प्रत्यािर्ततत केल्या आहेत / एकतफी कायगमुक्त केले 

आहे. 
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 सेिा प्रिशे वनयम अविसुवचत होण्यापूिी अन्य मागाने वनयुक्ती केली असल्यास / संबंवित 
पदािर 5िषे सेिा पूर्ग झाली आहे. 

 

3.  मंत्रालयीन विभागाचं्या अविनस्त क्षते्रीय कायालयातील इच्छुकता दशगविलेल्या ि 
संबवित विभागानंी प्रवतवनयुक्तीस सहमती वदलेल्या अविकारी/कमगचारी याचंी प्रवतवनयुक्तीने 
वनयुक्ती करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या वििरर्पत्र-1 मध्ये दशगविलेल्या संिगातील /समकक्ष 
संिगातील अविकारी/कमगचारी याचं्याकडूनइच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 
4.  संदभग क्र.1 ि 2 येथीलवदनाकं 17 वडसेंबर 2016 ि वदनाकं 16 फेब्रिुारी, 2018च्या 
शासन वनर्गयान्िये प्रवतवनयुक्तीचे िोरर् वनवित केल ेआहे.तसेच संदभग क्र.3 येथील वदनाकं 22 
जानेिारी 2018 च्या शासन अविसूचनेन्िय,े महाराष्ट्र राज्य मावहती आयोगातील विविि 
संिगातील पदाचंे सेिाप्रिशे वनयम तयार केले आहेत. 
5.  राज्य मावहती आयोगाच्या कायालयातील सवचि, उपसवचि, कक्ष अविकारी आवर् 
सहायक कक्ष अविकारी, उच्च श्रेर्ी लघुलेखक, वनम्न श्ररे्ी लघुलेखक, वलवपक-टंकलेखक या 
संिगातील पदािंरील वनयुक्ती मंत्रालयातील कोर्त्याही विभागातील संबंवित पद िारर् करर्ा-
या ककिा राज्य शासनाच्या कोर्त्याही कायालयातील संबंवित पदाचे समतुल्य पद िारर् 
करर्ा-या एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या प्रवतयुक्तीद्वारे करण्यात येईल, अशी तरतुद सेिा प्रिशे 
वनयमांत आहे.  
6. सिग मंत्रालयीन विभागानंा विनंती करण्यात येते की, हे शासनपत्र आपल्या प्रशासकीय 
विभागाच्या अविपत्याखालील सिग क्षते्रीय कायालयाचं्या वनदशगनास आर्ािे. उपरोक्त नमुद 
वरक्त पदािंर प्रवतवनयुक्तीने जाण्याकरीता इच्छुकअविकारी/कमगचाऱयानंी आपल्या कायालय 
प्रमुखामंाफग त संबंवित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अजग सादर करािा,कोर्त्याही 
पवरस्स्थतीत या विभागाकडे थेट अजग करु नये. थेट प्राप्त झालले्या अजािर कोर्तीही कायगिाही 
करण्यात येर्ार नाही. 
7.  इच्छुक अविकारी/कमगचारी याचंे अजग प्राप्त झाल्यानंतर संदभािीन शासन वनर्गयातील 
तरतूदींनुसार अजांची छाननी करुन सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-1 मिील मावहतीसह संबंवित 
विभागाच्या सवचिाचं्या मान्यतेने संबंवित अविकारी/कमगचारी याचंा पवरपूर्ग प्रवतवनयुक्तीचा 
प्रस्ताि या कायासनाकडे वदनाकं 31 जुल,ै2021 पयंत पोहोचेल अशा वरतीने (नोंदर्ी शाखेत 
पाठिू नये) पाठिािा. 
8.  वनिड झालेल्या अविकारी/कमगचाऱयास त्याचे नाि मागे घेता येर्ार नाही.  तसेच, 
आपल्या विभागातून सदर पदािर प्रवतवनयुक्तीसाठी जाण्यास कोर्ीही अविकारी/कमगचारी 
इच्छुक नसल्यास तसेही  कृपया  वदनाकं 31 जुल,ै2021 पयंत वनवितपरे् (थेट या कायासनास) 
कळविण्यात याि.े 
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9.  सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळािरील 'निीनतम संदेश' या टॅबखालीप्रवसध्द करण्यात येत आहे. 
10.  सदर शासनपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं  202106101653115007 असा आहे.  हे पत्र 
वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

आपली, 
 
 
 

(श्व.ेप्र.खडे) 
अिर सवचि,महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत मावहतीसाठी, 
1. सवचि, महाराष्ट्र राज्य मावहती आयोग, मुख्यालय, 13 िा मजला, निीन प्रशासन भिन, 

मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयासमोर, मंुबई 400 032 
2. सहसवचि, सामान्य प्रशासन विभाग (कायासन क्र.14/14-अ/14-ब), मंत्रालय, मंुबई. 
3. वनिड नस्ती, कायासन सहा संग्रहाथग 
  

सहपत्र:- िरीलप्रमारे् 
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    वििरर्पत्र -1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र पदनाम मुख्यालय कोकर् पुरे् नावशक औरंगाबाद अमरािती नागपूर बृहन्मंुबई 

1 सवचि 1 - - - - - - - 

2 उप सवचि - 0 0 0 0 0 0 
1 

(प्रवतवनयुक्ती 
कालाििी परू्ग) 

3 
कक्ष 
अविकारी 

1 0 0 0 2 
2 

(सेिा 
प्रत्यािर्ततत) 

0 2 

4 
उच्चश्रेर्ी 
लघुलेखक 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
वनम्नश्रेर्ी 
लघुलेखक 

1 1 1 1 
1 

(प्रवतवनयुक्ती 
कालाििी 5िषापेक्षा  

जास्त) 
1 1 

1 
(प्रवतवनयुक्ती 

कालाििी 5िषापेक्षा  
जास्त) 

6 
सहायक कक्ष 
अविकारी 

3 1 0 
3 

(प्रवतवनयुक्ती 
कालाििी 5 िषांपेक्षा 

जास्त ) 

1+2 
 (1 प्रवतवनयुक्ती 

कालाििी 5िषापेक्षा  
जास्त) 

1 

1+1 
(1 

प्रवतवनयुक्ती 
कालाििी 5 

िषांपेक्षा 
जास्त ) 

4 

7 
वलवपक- 
टंकलेखक 

4 4 2 
1 

(1प्रवतवनयुक्ती 
कालाििी 5 िषांपेक्षा 

जास्त ) 

3 
(प्रवतवनयुक्ती 

कालाििी 5िषापेक्षा  
जास्त|) 

4 3 3 

 एकूर् 11 7 4 6 10 9 7 12 
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शासन पत्र क्रमाकं संकीर्ग 2019/प्र.क्र.46/कायासन सहा, वदनाकं 10 जून, 2021 सोबतचे 
सहपत्र 

 
प्रपत्र - 1 

1 अविकारी/कमगचाऱयाचे संपूर्ग नाि )केिळ अद्याक्षरे वलहू नयेत(  
2 सध्याचे पदनाम  )संपरू्ग नमुद करािे(  
3 जन्मवदनाकं 
4 शैक्षवर्क अहगता 
5 भ्रमर्ध्िनी क्रमाकं 
6 सध्या कायगरत असलेल्या पदािरील वनयुक्तीचा वदनाकं 
7 सध्या कायगरत असलेल्या कायालयाचा संपूर्ग पत्ता 

(संबंवित आस्थापना अविकारी याचंे नाि, दूरध्िनी/मोबाईल क्रमाकं, ई मेल नमूद 
करािा.) 

8 सदर कायालय कोर्त्या मंत्रालयीन विभागाच्या अविनस्त आहे? 
(संबंवित कायासनाचे नाि, अविकारी याचंे नाि, दूरध्िनी/मोबाईल क्रमाकं, ई मेल 
नमूद करािा.) 

9 सेिावनिृत्तीचा वदनाकं (िाचा:शासनवनर्गय, साप्रवि, वदनाकं 17.12.2016 मिील 
तरतूद 5ब(6)) 

10 सेिावनिृत्तीस दोन िषे ककिा कमी  कालाििी वशल्लक आहे ककिा कसे? 
11 पवरविक्षा कालाििी समािानकारकवरत्या पूर्ग करुन त्यानंतर वकमान 5 िषे सेिा 

कालाििी पूर्ग झाला आहे का? (िाचा: शासन वनर्गय, साप्रवि , वदनाकं 
17.12.2016 मिील तरतूद 5अ(7)) 

12 वनयवमत वनयुक्तीपासून वकमान 7 िषे सेिा कालाििी पूर्ग झाला आहे ककिा 
कस?े(िाचा:शासनवनर्गय,साप्रवि,वदनाकं17.12.2016मिील तरतूद 5अ(8)) 

13 संबवंित कमगचाऱयाला यापिूी प्रवतवनयकु्ती वदली असल्यास तपशील (कालाििी, पद, 
वठकार्) (िाचा: शासन वनर्गय, वदनांक 17.12.2016मिील तरतूद 5(ब) (6)) 

वदनांकापासनू ते वदनांकापयंत पद प्रवतवनयुक्तीचे वठकार् 
   
   

 

14 संपूर्ग सेिते प्रवतवनयुक्तीचा एकूर् कालाििी 10 िषे ककिा अविक झाला आहे ककिा 
कस?े  

15 मागील प्रवतवनयुक्तीिरून मूळ विभागात  /कायालयात परत आल्याच्या 
वदनाकंापासून 3 िषे पूर्ग झाली आहेत का ? )िाचा : शासन वनर्गय, साप्रवि, वदनांक 
16.2.2018मिील 1) ज  (नुसार ,शासन वनर्गय ,वदनांक 17.12.2016मिील पवर.5)ब) (11 (
मध्ये केलेली सुिारर्ा(  

16 मागील  5 िषाच्या गोपनीय अहिालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहिाल पाठि ूनयेत) 
17 गोपनीय अहिालाची सरासरी प्रतिारी नमूद करािी 
18 मत्ता ि दावयत्िसादर केली आहेत का?  ) वदनाकं 31.3.20 20 रोजीचे(  
19 55/50 व्या िषी पुनर्तिलोकन केल ेआहे का? (लागू असल्यास) 
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20 संबंवित अविकारी/कमगचाऱया विरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथिा प्रस्तावित आहे 
काय? 
(िाचा:शासन वनर्गय, साप्रवि, वदनाकं 17.12.2016मिील तरतूद 5ब(10)) 

21 संबवंित अविकारी/कमगचारी ज्या प्रशासकीय विभागाच्या अविपत्याखालील कायालयात 
कायगरत आहे त्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाची पिूगसमंतीि ना हरकत प्रमार्पत्र सादर 
कराि े. 
 (अशी पिूगसंमती ि ना हरकत प्रमार्पत्र देताना संबवंित अविकारी/कमगचा-यांचे गोपनीय 
अहिाल, कतगव्य परायर्ता, सचोटी ि चावरत्र्य या बाबतची तपासर्ी मूळ संिगग वनयंत्रर् 
प्राविका-याने करािी ि मागील 10 िषांच्या कालाििीत झालेल्या वशक्षेचा तपशील उपलब्ि 
करुन द्यािा.) 
(िाचा: शासन वनर्गय, वदनांक 17.12.2016मिील तरतूद 5(ब) (9))  

22 संबंवित अविकारी/कमगचारी ज्या प्रशासकीय विभागाच्या अविपत्याखालील 
कायालयात कायगरत आहे त्या कायालय प्रमुखाचंी पिूगसंमतीि ना हरकत प्रमार्पत्र 
सादर कराि.े (अशी पूिगसंमती ि ना हरकत प्रमार्पत्र देताना संबंवित 
अविकारी/कमगचा-याचंे गोपनीय अहिाल, कतगव्य परायर्ता, सचोटी ि चावरत्र्य या 
बाबतची तपासर्ी मूळ सिंगग वनयंत्रर् प्राविका-याने करािी ि मागील 10 िषांच्या 
कालाििीत झालेल्या वशक्षेचा तपशील उपलब्ि करुन द्यािा.) 
(िाचा: शासन वनर्गय, वदनाकं 17.12.2016मिील तरतूद 5(ब) (9)) 

23 प्रवतवनयुक्तीकरीता वनिड झाल्यास विभाग कायगमुक्त करेल ककिा कसे? 
 

 
 

सक्षम प्राविकारी याचंी सही, वशक्का 
(नाि ि पदनाम) 
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